
INFORMACJE DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 
 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2019 r. 
 

Rodzaj  

pojemnika 

Miesięczna stawka opłaty  

(SEGREGACJA) 

Miesięczna stawka opłaty  

(BRAK SEGREGACJI) 

120 l 30,00 zł 60,00 zł 

140 l 35,00 zł 70,00 zł 

240 l 50,00 zł 100,00 zł 

770 l 90,00 zł 180,00 zł 

1100 l 120,00 zł 240,00 zł 
 

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe  

GMINY KOŁACZKOWO PL. WŁ. REYMONTA 3, 62-306 KOŁACZKOWO 

numer:  22 9681 0002 1100 0143 0001 9813  w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. 
 

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe są odbierane poprzez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w kwietniu oraz we wrześniu wyłącznie na zgłoszenie w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie  

tel. 61 4380 341, e-mail: odpady@kolaczkowo.pl  
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Lokalizacja: Oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie tel. 61 4385 575. 

Czynny w:  

- środy w godzinach 12:00 – 16:00, 

- soboty w godzinach 10:00 – 14:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Uwaga:  

- zakazuje się zostawiania odpadów w przypadku nieobecności osoby obsługującej PSZOK, 

- obiekt jest monitorowany. 
 

 

PSZOK przyjmuje przede wszystkim odpady problemowe tj. 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny), 

 odpady zielone (trawa, liście, drobne gałązki), 

 puste opakowania po chemikaliach tj. po farbach itp., 

 zużyte opony o średnicy do 125 cm (wyłącznie od aut osobowych), 

 odpady budowlane i rozbiórkowe. 
 

PSZOK nie przyjmuje: 

 odpadów zmieszanych, 

 styropianu, 

 wyrobów zawierających azbest, 

 papy, 

 niekompletnego, zdemontowanego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 

 części samochodowych (foteli, błotników, lamp) itp., 

 odpadów rolniczych w tym opon rolniczych. 

Więcej informacji w regulaminie PSZOK dostępnym na www.bip.kolaczkowo.pl  
 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 firma odbierająca odpady nie będzie zostawiać worków podczas odbioru odpadów selektywnych  

z nieruchomości niezamieszkałych! Worki do segregacji odpadów można otrzymać w Urzędzie Gminy  

w Kołaczkowie pok. nr 11, 

 styropian przyjmuje firma TROXI ul. Dereniowa 3, Gutowo Małe tel. 61 640 09 72, 

 przeterminowane leki można wrzucić do pojemników w aptece w Kołaczkowie oraz w punktach aptecznych 

w Borzykowie i Sokolnikach,  

 zużyte baterie można przynieść do siedziby Urzędu Gminy w Kołaczkowie oraz do placówek oświatowych  

na terenie gminy, 

 gruz i inne odpady remontowo – budowlane przed oddaniem do PSZOK należy zgłosić do UG  

tel. 61 4380 341. 

mailto:odpady@kolaczkowo.pl
http://www.bip.kolaczkowo.pl/

